AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
MOTIVATIE van JONGENS vervolg
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Het Schoter
Telefoonnummer: 023-5258491
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Arjan van Waveren
2. Wat houdt het project in (kort)?
Begeleiden van jongens op een wijze die aansluit bij de behoefte van jongens. Een voortzetting van
het traject dat in schooljaar 2016-2017 is gestart en waarvoor vorig jaar een subsidie-aanvraag is
gedaan en toegekend.
Bijlagen toegevoegd om een beeld te geven van alle stappen die gezet zijn:
-1. overzicht projectplan in presentatie tijdens Dunamare studiedag
-2. ouderavond bij aanvang
-3. evaluatie oudertraining
-4. geanonimiseerde namenlijst van de begeleide jongens, met resultaten
3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
Minder afstroom van jongens in het algemeen. Specifiek onderdeel van het project is voor
hoogbegaafde leerlingen: voorkomen van onderpresteren.
Betere bediening van onze leerlingen en het leveren van maatwerk, betere resultaten en meer
mogelijkheden binnen de school in begeleiding i.h.k.v. Passend Onderwijs.
Dit houdt, naast begeleiding door een aantal extra mentoren, ook een deel aangepast
lesprogramma in. Dit laatste betreft sportactiviteiten of lesactiviteiten op een school met
praktijkvoorzieningen, zoals het Technisch College Velsen. Sport en deels ander onderwijs maakt
een ander soort contact mogelijk. Hiermee voelen de jongens zich gezien, worden op een andere
manier aangesproken en gaan dan beter functioneren in school.
Bijlage:
-5. brief ivm lesprogramma op TCV
4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
1-8-2017 t/m 31-7-2018, daarna gaat dit op in ons te ontwikkelen eigen Pedagogisch Concept.
5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
2017-2018: ca. 10 collega’s, werkgroep voor het begeleiden van ca. 40 jongens uit verschillende
klassen/afdelingen door de in 2016-2017 geschoolde extra mentoren/begeleiders. (door groep
Lydia en groep Joost)
Zie eerdere subsidieaanvraag 2016-2017: scholing is verzorgd door Lydia Sevenster en Joost de
Maare (extern, zie o.a. www.jongensenonderwijs.nl)
Aanvullende scholing/coaching door Lydia Sevenster en Joost de Maare is onderdeel van de opzet
voor 2017-2018. Van zowel docenten/mentoren als ouders. Met name de oudertraining van de

geselecteerde jongens is een belangrijke aanvulling. Het meenemen van ouders in de begeleiding
van leerlingen is een belangrijke aanvullende succesfactor gebleken.
In schooljaar 2016-2017 was het thema tijdens de thema-avond van de ouderraad:
“motivatie en jongenstraining” (door Lydia Sevenster).
Dit bleek zo’n doorslaand succes, er was veel aandacht voor, dat dit om herhaling vraagt i.o.m
Lydia Sevenster.
Bijlage:
-6. brief aankondiging thema-avond ouderraad
6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
2017-2018:
- werkgroep 10 * 30 ku = 300 ku, ofwel 15.000 euro (=facilitering extra mentoren)
- coaching en oudertraining door Lydia Sevenster en Joost de Maare: 3.000 euro
2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020:
- onderwijs aanbod buiten curriculum: facilitering op Technisch College Velsen, taakuren, sport,
excursies: ca. 7.584 euro
Totaal 25.584 euro
7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
2017-2018:
-in eigen werkgroep
-en samen met zorgteam en schoolleiding
-en met de werkgroep Pedagogisch Concept die start in schooljaar 2017-2018
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